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Bystugan

PROTOKOLT

2020-05-25

kl 19.00

NÄRVARANDE: lngrid och orvar Jönsson, Gunnel och Bengt Zakrisson, Bo
Göransson, Mats Göransson, Marlen Jonsson, Anna sjödin, Barbro Jönsson
Åslund

MöTETs öppruaruoe
Mötet öppnades denna dag med ett ,,välkommen 

och
varsågod...."arvar, qlm nyligen fyllt år, bjöd på smörgåstårta.
Vi fortsatte mötet och fikade samtidigt.

DAGORDNING

Dagordningen granskades och godkändes.

JUSTERARE

Gunnel Zakrisson valdes att jämte ordföranden justera protokoltet.

SÄTTET ATT KALLA

sättet att kalla genom mejl och ansrag på byns anslagstavla
godkändes.

KASSARAPPORT

Kassören delade ut en för dagen rykande färsk redogörelse för
föreningens ekonomiska ställning och kommenterade den. Trots
ringa inkomster och betydande utgifter finns fortfarande pengar
kvar.

Enligt uppdrag har Mats undersökt möjligheten att utnyttja Loomis
tjänster.För att kunna göra det måste man ha ett konto i banken.
Mötesdeltagarna menade att det enda raka är att föreningen öppnar
ett konto i Handelsbanken. Mats jobbar vidare.
Skrivelser
lnga skrivelser hade inkommit



7 Föregående protokoll

Förra styrelsemötet: kulturcaf6et på Saga t1/3 genomfördes, men

Trio Törn i Bystugan fick ställas in p g a Coronapandemin. Även

påskpiimpeln och sistaaprilaktiviterter ställdes in av samma orsak.

Årsmötet och elektrikerarbetet genomfördes enligt planerna.

Vi har sökt driftsbidrag.
Årsmötesprotokollet: lnget särskilt att diskutera. lnga större

förändringar i styrelsen. Det som kunde noteras var att vi fått en ny

suppleant, Anna Sjödin.

Båda protokollen lades till handlingarna. (Barbros pärm)

Framtida arrangemang

Framtida arrangemang diskuterades. Närmast i tid ligger

Nationaldagen den 6 juni. Vi beslöt att hålla fast vid planerna på att

ha en städdag på Rivallen och Eivors Camping. Gunnel och Marlen

lovade att baka något till det gemensamma "elvakaffet" på Rivallen.

När vi städat Eivors Camping kan vi grilla medhavd korv och äta

annan matsäck, som var och en har med sig.

Midsommardagen kommer att firas med en helt och hållen

utomhustillställning med tipsrunda och fikabröd i påsar plus ett
lotteri. Mats fixar frågorna och Marlen och Anna ordnar med bröd till
stutar.Vi börjar kl 12.00 och hoppas på uppehållsväder.

Sommarcafderna får vi återkomma till på nästa möte.

ld6er om annat vi kan ta oss för
Det verkar finnas id6er och längtan efter att göra något, men vi

funderar och återkommer med resultat av dessa funderingar på nästa

möte,

Övriga frågor
På Marlens fråga om man får ställa upp pingisbordet och använda

det, var svaret ett enhälligt "ja !".

Nästa möte
Nästa möte: Söndag 28 juni kl 14.00 träffas vi och har sammanträde

och jobbar lite vid Bystugan.
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Avslut
Mötet avslutades. Några diskade - sedan gick vi hem.

Justeras

lngrid Jönsson

T-

Gunnel Zakrisson

Vid prptokollet

Barbro Jönsson


